
Avaluació de l’aportació de sediment sobre la 
producció d'arròs.

El projecte EBRO-ADMICLIM (ENV/ES/001182) planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic en el Delta de l’Ebre (Catalunya,

Espanya), amb l’objectiu múltiple d’optimitzar l’elevació del sòl (mitjançant les aportacions de sediment inorgànic i de matèria orgànica), reduir l’erosió

costanera, augmentar l’acumulació (segrest) de carboni en el sòl, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) i millorar la qualitat de l’aigua.

Una d’aquestes accions es la B5 i es duu a terme a l’Estació Experimental d’Amposta: “Avaluació de l’ús de sediments del CAT (Consorci d’Aigües de

Tarragona) sobre la producció de l’arròs i les emissions de GEI (gasos d’efecte hivernacle)”.

Estrategia Aplicada el 19 

d’Abril

Dosis 

Nitrógen

Aplicació 

Fertilització orgànica amb 

gallinassa

170 Kg N/ha Fondo

Fertilització orgànica con 

gallinassa

170 Kg N/ha Fondo

Fertilització  mineral 170 Kg N/ha 2/3 fondo (Urea)

1/3 en cobertura (Sulfat 

Amònic)

Fertilització mineral + 

sediments 

170 Kg N/ha 2/3 fondo (Urea)

1/3 en cobertura (Sulfat 

Amònic)

• Validar la relació del sediment del CAT sobre els efectes en el cultiu de l’arròs. 

• Dissenyar un pla d’aportacions contínues de sediment cap als arrossars.

• Determinar les emissions de GEI produïdes pels arrossars en funció del tipus de fertilitzant.

• .

Sembra d’arròs de varietat GLEVA (500 

llavors/m2) realitzada el dia 5 de Maig.

RESULTATS 

ESPERATS  

Aplicació de sediments i tipus de fertilitzant, orgànic o 

mineral en parcel·les individuals de 48m2 (6m x 8m) de 

la següent forma:

Mesures de: 

1. Emissions de GEI (metà) 

2. Densitat de planta y panícula.  

3. Alçada de planta.

4. Producció 

5. Components relacionats amb el rendiment del 

cultiu (Determinació del nombre de grans per 

panícula). 

6. Índex de collita. 

Mesurar les emissions de GEI y el balanç de 

carboni en els sistemes de cultiu d'arròs del 

Delta del Ebro en parcel·les fertilitzades amb 

productes inorgànics y orgànics.

Determinar la relació entre la resposta 

agronòmica del cultivo en les diferents 

condicions experimentals y la emissió de GEI.

OBJETIUS
1. Valorar els efectes de l’aportació de sediments procedents del riu sobre la producció 

d’arròs.

2. Determinar l’efecte de la fertilització orgànica sobre la emissió de gasos d’efecte 

hivernacle.
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